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Regimento Eleitoral aprovado na 846ª Reunião Ordinária do Conselho 

de Coordenação do CFCH, realizada em 04 de fevereiro de 2019, com 

inclusões aprovadas na  847ª Reunião Ordinária do Conselho de 

Coordenação do CFCH, realizada  em 18 de fevereiro de 2019. 

 

1. DAS VAGAS 

 

1.1. O processo eleitoral visa a preencher as vagas existentes nos órgãos de 

deliberação colegiada em diferentes instâncias acadêmico-administrativas. As vagas 

existentes nas representações se encontram definidas conforme abaixo 

apresentadas:  

 

a) CONSUNI (Conselho Universitário);  

 01 (uma) vaga para representante dos Professores Titulares e 01 (uma) vaga para 

suplente. - Mandato de 04 (quatro) anos, com início em 02/04/2019. 

 01 (uma) vaga para suplente do representante dos Professores Titulares 

Complementação de mandato: 02/04/2019 a 31/03/2020. 

 01 (uma) vaga para suplente do representante dos Professores Associados -    

Complementação de mandato: 02/04/2019 a 31/03/2020. 

 

b) CEPG (Conselho de Ensino para Graduados) – Mandato de 03 (três) anos, com início 

em 02/04/2019. 

 01 (uma) vaga para representante do CFCH no CEPG e 01 (uma) vaga para suplente.  

 

c)    CEG (Conselho de Ensino de Graduação) – Mandato de 03 (três) anos. 

 01 (uma) vaga para representante titular do CFCH no CEG, com início em 10/05/2019. 

  01 (uma) vaga para suplente do representante do CFCH no CEG - com início em 

02/04/2019. 

 

d) Conselho de Coordenação do CFCH  

 01 (uma) vaga para representante dos Professores Titulares e 01 (uma) vaga para 

suplente. – Mandato de 02 (dois) anos, com início em 02/04/2019. 

 01 (uma) vaga para representante dos Professores Assistentes e 01 (uma) vaga para 

suplente. – Mandato de 02 (dois) anos, com início em 02/04/2019. 
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 01 (uma) vaga para representante dos Professores da Educação Básica e 01 (uma) 

vaga para suplente. – Mandato de 02 (dois) anos, com início em 02/04/2019. 

 01 (uma) vaga para representante dos Técnico-Administrativos em Educação e 01 

(uma) vaga para suplente. – Mandato de 02 (dois) anos, com início em 02/04/2019. 

 01 (uma) vaga para representante dos Técnico-Administrativos em Educação. – 

Mandato de 02 (dois) anos, com início em 11/07/2019.   

 01 (uma) vaga para suplente do representante dos Técnico-Administrativos em 

Educação. – Mandato de 02 (dois) anos, com início em 02/04/2019 

 

2. DAS CANDIDATURAS 

 

2.1. Poderão candidatar-se ao CONSUNI todos os Professores do Quadro Permanente 

da UFRJ, lotados nas Unidades e Órgãos Suplementares do CFCH, que integrem a 

categoria para a qual existe a vaga em aberto, à exceção dos docentes que se 

encontrem afastados ou no gozo de licença.  

2.2. Poderão candidatar-se ao CEPG todos os Professores do Quadro Permanente da 

UFRJ, lotados nas Unidades e Órgãos Suplementares do CFCH, desde que 

membros de Programa de Pós-Graduação, portadores do título de doutor ou livre 

docente, à exceção dos docentes que se encontrem afastados ou no gozo de 

licença. 

2.3. Poderão candidatar-se ao CEG todos os Professores do Quadro Permanente da 

UFRJ, lotados nas Unidades e Órgãos Suplementares do CFCH, à exceção dos 

docentes que se encontrem afastados ou no gozo de licença.  

2.4. Poderão candidatar-se ao Conselho de Coordenação: 

2.4.1. Para a representação da classe de Professor Titular, todos os Professores 

Titulares do Quadro Permanente da UFRJ lotados nas Unidades e Órgãos 

Suplementares do CFCH, à exceção dos docentes que se encontrem afastados 

ou no gozo de licença. 

2.4.2. Para a representação da classe de Professor Assistente, todos os 

Professores Assistentes do Quadro Permanente da UFRJ lotados nas Unidades 

e Órgãos Suplementares do CFCH, à exceção dos docentes que se encontrem 

afastados ou no gozo de licença. 
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2.4.3. Para a representação da classe de Professor da Educação Básica, todos os 

Professores da Educação Básica do Quadro Permanente da UFRJ lotados nas 

Unidades e Órgãos Suplementares do CFCH, à exceção dos docentes que se 

encontrem afastados ou no gozo de licença. 

2.4.4. Para a representação da classe de Técnico-Administrativo em Educação, 

todos os Técnico-Administrativos em Educação do Quadro Permanente da 

UFRJ lotados ou localizados nas Unidades e Órgãos Suplementares do CFCH, 

à exceção daqueles que se encontrem afastados ou no gozo de licença. 

2.5. Estão impedidos de se candidatar os membros da Comissão Eleitoral e os membros 

da mesa eleitoral. 

  

3. DA INSCRIÇÃO 

 

3.1. As inscrições presenciais estarão abertas de 11 de fevereiro a 17 de março de 2019, 

das 10:00h às 16:00h, e no dia 18 de março de 2019, das 10:00h às 12:00 h, no 

setor de protocolo do CFCH, 3º (terceiro) andar do prédio da Decania. 

3.2. As inscrições poderão ser efetuadas através do endereço eletrônico: 

eleicao@cfch.ufrj.br (endereço eletrônico alternativo: eleicao.cfch.ufrj@gmail.com), 

até às 23:59h do dia 17 de março de 2019. 

3.2.1. As inscrições feitas por meio eletrônico deverão apresentar requerimento 

próprio contido no ANEXO, obedecidos os requisitos previstos no item 3.3. 

3.2.2. Para as inscrições feitas por meio eletrônico será acusado recebimento, o que 

servirá de documento comprobatório da inscrição. 

3.3. No requerimento de registro de candidatura, conforme o(s) modelo(s) contido(s) no 

ANEXO  da presente norma, o requerente informará: 

3.3.1. O órgão colegiado ao qual se candidatará; 

3.3.2. A titulação do cargo; 

3.3.3. A situação de afastamento ou licença; 

3.3.4. Número de matrícula (SIAPE); 

3.3.5. Unidade e/ou Órgão Suplementar ao qual pertence; 

3.3.6. Endereço eletrônico e telefones (celular, residência, e trabalho) para contato; 

3.4. A inscrição será solicitada em caráter individual à Comissão Eleitoral por meio de 

requerimento assinado pelo requerente. 

mailto:eleicao@cfch.ufrj.br
mailto:eleicao.cfch.ufrj@gmail.com
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3.5. Caberá à Comissão Eleitoral registrar os requerimentos de candidatura, através de 

Relatório, após o encerramento das inscrições. 

3.5.1. O Relatório será homologado pelo Conselho de Coordenação do CFCH na 

Reunião Ordinária do dia 18 de março de 2019. 

3.5.1.1 Após a homologação do relatório, o requerente poderá realizar 

manifestação oral ao Conselho de Coordenação do CFCH sobre o relatório 

apresentado nesta sessão. 

 

4. DA CAMPANHA ELEITORAL 

 

4.1.  A campanha eleitoral ocorrerá entre os dias 19 de março e 24 de março de 2019, 

podendo ser utilizado o site do CFCH para divulgação das candidaturas, para todos 

que o solicitarem.  

4.2. A campanha eleitoral poderá ser realizada com uso de mídias sociais, de 

responsabilidade do candidato pelo conteúdo, devendo a Comissão Eleitoral ser 

informada sobre endereços oficiais utilizados. 

 

5. DO COLÉGIO ELEITORAL 

 

5.1. Os Colégios Eleitorais serão compostos pelas categorias a serem representadas na 

forma que se segue: 

 

5.1.1. Para a representação no CONSUNI, todos os docentes do Quadro 

Permanente da UFRJ lotados nas Unidades e Órgãos Suplementares do 

CFCH, obedecidos os seguintes requisitos: 

 

5.1.1.1. Para a representação da classe de Professor Titular, todos os 

Professores Titulares do Quadro Permanente da UFRJ lotados nas 

Unidades e Órgãos Suplementares do CFCH, à exceção dos docentes que 

se encontrem afastados ou no gozo de licença. 

 

5.1.1.2. Para a representação da classe de Professor Associado, todos os 

Professores Associados do Quadro Permanente da UFRJ lotados nas 
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Unidades e Órgãos Suplementares do CFCH, à exceção dos docentes que 

se encontrem afastados ou no gozo de licença. 

 
 

5.1.2. Para a representação no CEPG, todos os docentes do Quadro Permanente 

da UFRJ lotados nas Unidades e Órgãos Suplementares do CFCH, à exceção 

dos docentes que se encontrem afastados ou no gozo de licença. 

 

5.1.3. Para a representação no CEG, todos os docentes do Quadro Permanente da 

UFRJ lotados nas Unidades e Órgãos Suplementares do CFCH, à exceção dos 

docentes que se encontrem afastados ou no gozo de licença. 

 
5.1.4. Para a representação no Conselho de Coordenação do CFCH, obedecidos os 

seguintes requisitos: 

 

5.1.4.1. Para a representação da classe de Professor Titular, todos os 

Professores Titulares do Quadro Permanente da UFRJ lotados nas 

Unidades e Órgãos Suplementares do CFCH, à exceção dos docentes que 

se encontrem afastados ou no gozo de licença. 

5.1.4.2. Para a representação da classe de Professor Assistente, todos os 

Professores Assistentes do Quadro Permanente da UFRJ lotados nas 

Unidades e Órgãos Suplementares do CFCH, à exceção dos docentes que 

se encontrem afastados ou no gozo de licença. 

5.1.4.3. Para a representação da classe de Professor da Educação Básica, 

todos os Professores da Educação Básica do Quadro Permanente da 

UFRJ lotados nas Unidades e Órgãos Suplementares do CFCH, à 

exceção dos docentes que se encontrem afastados ou no gozo de licença. 

5.1.4.4. Para a representação da classe de Técnico-Administrativo em 

Educação, todos os Técnico-Administrativos em Educação do Quadro 

Permanente da UFRJ lotados ou localizados nas Unidades e Órgãos 

Suplementares do CFCH, à exceção daqueles que se encontrem 

afastados ou no gozo de licença. 
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5.2 Do universo do colégio eleitoral estão excluídos os servidores docentes e técnico-

administrativos em educação aposentados, professores eméritos, colaboradores 

voluntários e professores substitutos. 

 

6. DO SISTEMA DE VOTAÇÃO 

 

6.1. Cada eleitor poderá indicar na cédula de votação mais de um candidato, desde que 

o número de indicações não ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis para o 

respectivo colegiado. 

6.2. Na ocorrência de indicações de votos em cédula superiores ao número de vagas 

disponíveis, a cédula terá seus votos anulados. 

6.3. As cédulas de votação informarão o limite máximo de indicações a serem feitas pelo 

eleitor.  

6.4. Serão compostas 4 (quatro) seções eleitorais, a saber: 

 Na Decania do CFCH; 

 No IFCS/IH; 

 No Colégio de Aplicação; 

 Escola de Educação Infantil; 

 

6.5. As mesas eleitorais serão compostas por servidores docentes e técnico-

administrativos em educação lotados ou localizados em Unidades e/ou Órgãos 

Suplementares do CFCH, cuja Presidência será definida pelos membros da seção.  

 

6.6. É facultado ao candidato indicar fiscais para acompanharem a votação. Para tanto, 

o candidato deverá enviar nome completo e número de SIAPE de cada fiscal, até às 

10 horas do 24 de março de 2019, para o email eleicao@cfch.ufrj.br. 

 

6.7. A votação ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de março de 2019, nos locais e horários 

abaixo: 

 Decania do CFCH: de 10:00h às 13:00h e de 16:00h às 19:00h; 

 IFCS/IH: de 10:00h às 13:00h e de 16:00h às 19:00h; 

 Colégio de Aplicação: de 10:00h às 15:00h; 

 Escola de Educação Infantil: de 10:00h às 15:00h; 
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6.8. As cores e formatos das cédulas de votação para cada categoria/classe serão 

estabelecidos pela Comissão Eleitoral após a homologação das candidaturas. 

  

6.9. Em cada Seção Eleitoral será lavrada Ata de Votação, da qual constarão o registro 

de abertura e fechamento da urna, o nome e rubrica dos mesários, bem como 

quaisquer anormalidades ocorridas durante o processo de votação. 

 
 

6.10. Os mesários, após identificação e assinatura do eleitor na listagem, 

entregarão ao mesmo as cédulas de votação devidamente rubricadas por, no 

mínimo, 2 (dois) integrantes da mesa. 

 

6.11. Os eleitores deverão se identificar mediante apresentação de cédula de 

identidade fornecida pela UFRJ ou por qualquer outro documento legal, em que 

conste fotografia.  

 

6.12. Nos casos em que o nome do eleitor não conste na listagem elaborada pelo 

Departamento de Pessoal de cada Unidade e/ou Órgãos Suplementares 

apresentados pela Comissão Eleitoral, será coletado em separado o voto do eleitor. 

Os votos em separado deverão ser depositados em envelope no qual constará a 

identificação do eleitor. 

 

6.13.Quando do encerramento do horário das eleições, as urnas deverão ser lacradas e 

os números dos lacres registrados em ata. 

 

7. DA APURAÇÃO 

 

7.1. Encerrado o processo de votação, as urnas lacradas deverão ser encaminhadas ao 

CFCH, até às 10:00 horas do dia 28 de março de 2019, onde, em sessão pública, 

com início às 11:00 horas, a Comissão Eleitoral procederá  à contagem dos votos e 

à divulgação dos resultados. 

 

7.2. Nos casos de voto coletado em separado, será conferida a condição regular do 

eleitor e, caso seja constatada sua regularidade, o envelope será retirado e a cédula 



 

 

 

 
REGIMENTO ELEITORAL PARA REPRESENTANTES DO 
CFCH NOS ÓRGÃOS COLEGIADOS / 2019: CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO (CONSUNI), CONSELHO DE ENSINO DE 
GRADUAÇÃO (CEG), CONSELHO DE ENSINO PARA 
GRADUADOS (CEPG) E CONSELHO DE COORDENAÇÃO 
DO CFCH. 

 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – CFCH 8/13 

de votação será misturada aos demais votos da urna para que então se proceda à 

apuração. 

 

7.3. Encerrada a apuração, a Comissão Eleitoral redigirá um relatório com os resultados 

finais das votações. Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem o 

maior número de votos válidos. 

 

7.3.1. O mapa de apuração dos votos será disponibilizado na página do CFCH na 

internet: http://www.cfch.ufrj.br/.  

 

7.4. Conhecido o resultado final, poderão ser interpostos recursos junto à Comissão 

Eleitoral, no protocolo do CFCH, até às 12:00h do dia 01 de abril de 2019. 

 

7.4.1. Os eventuais recursos serão apreciados pelo Conselho de Coordenação do 

CFCH, que emitirá um parecer final sobre o caso. 

 

7.5. A Comissão Eleitoral deverá encaminhar o relatório para homologação ao Conselho 

de Coordenação do CFCH. Posteriormente, cópias do Relatório deverão ser 

encaminhadas aos Órgãos Colegiados para os quais foi realizada eleição de 

representantes. 

 

8. DOS RESULTADOS 

 

8.1 Respeitando-se a ordem de classificação em apuração de votos, os cargos serão 

preenchidos a partir da seguinte ordem: 

a) Representante Titular com início de mandato imediato; 

b) Representante Titular com início de mandato em data posterior; 

c) Representante Suplente com mandato integral; 

d) Representante Suplente em complementação de mandato. 

 

8.1.1 No caso de empate entre candidatos,  os cargos serão preenchidos a partir da 

seguinte ordem de prioridade: (inclusão aprovada na  847ª Reunião Ordinária do Conselho 

de Coordenação do CFCH, realizada  em 18 de fevereiro de 2019) 

a) Candidato com mais tempo de lotação na UFRJ; 

b) Candidato com maior idade. 

http://www.cfch.ufrj.br/
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 A Comissão Eleitoral será composta por servidores docentes e técnico-administrativos 

em educação lotados ou localizados em Unidades e/ou Órgãos Suplementares do CFCH, 

cuja Presidência será definida pelos membros da Comissão Eleitoral. 

 

9.2 Os casos omissos serão avaliados pela Comissão Eleitoral e pelo Conselho de 

Coordenação do CFCH.  
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CALENDÁRIO 

Período de Inscrição de Candidatos 

Dias: 11 de fevereiro a 17 de março de 2019 

Horário: 10:00h às 16:00h  

Local: Protocolo do CFCH, 3º andar do prédio da Decania. OBS: serão aceitas inscrições 

por endereço eletrônico, em conformidade com o item 3 das normas eleitorais. 

 No dia 18 de março de 2019, de 10:00h às 12:00h, serão aceitas inscrições na forma 

presencial. 

 

 

Homologação das candidaturas: 18 de março de 2019 /Conselho de Coordenação CFCH 

 

 

Campanha eleitoral: 19 de março a 24 de março de 2019 

 

Votação 

Data Local Horário 

25/03/2019 à 27/03/2019 

Decania Praia Vermelha 10:00 às 13:00 

e 

16:00 às 19:00 
IFCS\IH 

CAp (Colégio de Aplicação) 10:00 às 15:00 

Escola de Educação Infantil 

 
10:00 às 15:00 

 

Apuração dos Votos 

Dia: 28 de março de 2019 

Horário: 11:00 (manhã) 

Local: Sala do Conselho de Coordenação do CFCH 

Interposição de Recursos: até as 12:00 horas do dia 01 de abril de 2019 

Homologação do resultado: 01 de abril de 2019 / Conselho de Coordenação CFCH 
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ANEXO 
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REQUERIMENTO DE CANDIDATURA  
(TÉCNICO-ADMINISTRATIVO) 

N° REQ. 

 

 
Rio de Janeiro, _________ de ___________ de 2019. 
 
À Comissão Eleitoral para Representantes do CFCH nos Órgãos Colegiados. 
 

 

Eu, _______________________________________________, matrícula SIAPE nº _____________,  

lotado na Unidade _______________________________, venho requerer a minha inscrição como 

candidato ao cargo de Representante dos Servidores Técnico-Administrativos do CFCH no Conselho 

de Coordenação do CFCH. 

 

Declaro não estar afastado de meu cargo nem em gozo de licença. 

 

 

Informações para Contato 

E-mail: 

Telefone (Res): Telefone (Cel): 

Assinatura: 
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N° REQ.

Rio de Janeiro, _________ de ___________ de 2019.

À Comissão Eleitoral para Representantes do CFCH nos Órgãos Colegiados.

CANDIDATURA A REPRESENTANTE 

CONSUNI CEPG CEG

(   ) Representante dos 

Professores Titulares do CFCH

(   ) Representante dos 

Professores Associados do CFCH

Declaro não estar afastado de meu cargo nem em gozo de licença.

(   ) Representante dos Professores Assistentes do CFCH

(Apenas para candidatos (as) ao CEPG) Declaro ter a titulação de ________________________________ e pertencer ao seguinte 

Programa de Pós-Graduação:

ASSINATURA: _________________________________________________________________________________________

Tel (Cel):

(   ) 

Representante do 

CFCH

REQUERIMENTO DE CANDIDATURA 
(APENAS PARA DOCENTES)

CARGO PARA O QUAL PRETENDE SE CANDIDATAR (MARQUE A OPÇÃO DESEJADA)

NOME: SIAPE:

CONSELHO DE COORDENAÇÃO DO CFCH

(   ) Representante 

do CFCH

e-mail:

INFORMAÇÕES PARA CONTATO

Tel (Com): Tel (Res)

(   ) Representante dos Professores Titulares do CFCH

(   ) Representante da Educação Básica do CFCH


